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Abstract
The aim of this study was to determine the effectiveness of play therapy-based on Child
parent relation therapy on the quality of maternal care and self-control of children with
behavioral problems. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest
design with a control group. The statistical population of the present study included all
mothers with children with behavioral problems aged 6 to 9 years who were referred to
Tabassum Counseling Center in Shahriar in 2020. 24 mothers were selected by convenience
sampling based on inclusion criteria and randomly assigned to experimental and control
groups (12 in the experimental group and 12 in the control group). The Landreth’s Child
parent relation therapy training program was performed in 10 sessions of 2 hours per week for
the experimental group and the control group remained on the waiting list. Data collection
tools included maternal care quality questionnaire and self-control questionnaire. Data
analysis was performed using univariate and multivariate covariance analysis. The results
showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in
the maternal care quality and child self-control. Findings showed that play therapy based on
Child parent relation therapy has a positive effect on the maternal care quality and increases
children's self-control (p <0.05). The findings of this study show the effectiveness of Child
parent relation therapy on child self-control and maternal care quality. Therefore, it is
suggested that psychologists and therapists use this method to improve maternal care quality
and increase self-control in children.
Keywords: Child parent relation therapy, Quality of Maternal Care, Self-Control, Behavioral
Problems
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چکیده
پژوهش با هدف تعيين اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادرانـ و خودمهـارگري
کودکان با مشکالت رفتاري انجـام شد .روش پـژوهـش ،نيم آزمایشي با طرح پيشآزمونـپسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل کليۀ مادران داراي فرزند با مشکالت رفتـاري  6تـا  9سـال بـود کـ در سـال  1399بـ
مرکز مشاورۀ تبسم شهر شهریار مراجعـ کـرده بودنـد 24 .نفـر از مـادران بـ صـورت نمونـ گيـري دردسـتر

و براسـا

مالکهاي ورود ب پژوهش انتخاب شدند و ب طور تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه (12نفر در گروه آزمـایش و 12
نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند .برنامۀ مداخل اي بازيدرماني والدـکودک لندرث ،طـي  10جلسـۀ 2سـاعت و ب صـورت
هفتگي براي گروه آزمـایش اجـرا شـد و گـروه کنتـرل در فهرسـت انتظـار ماندنـد .ابزارهـاي جمـ آوري دادههـا شـامل
پرسشنام هاي کيفيت مراقبـتهـاي مادرانـ و پرسشـنامۀ خودمهـارگري بـود .تجزیـ وتحليل دادههـا بـا اسـتفاده از تحليـل
کوواریانس تکمتغيره و چندمتغيره انجام شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه آزمایش و کنتـرل در کيفيـت
مراقبتهاي مادران و خودمهارگري کودکان وجود دارد .یافت ها نشان داد بـازيدرمـاني مبتنيبـر رابطـۀ والد ـکودک بـر
کيفيت مراقبتهاي مادرانۀ مادران و افزایش خودمهارگري کودکان تأثير مثبت دارد ( .)P>0/05یافتـ هـاي ایـن پـژوهش
کارایي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک را در خودمهارگري کودکان و کيفيت مراقبتهاي مادران نشان ميدهـد
بنابراین ،پيشنهاد ميشود روانشناسان و درمانگـران از ایـن روش بـراي ارتقـاي کيفيـت مراقبـتهـاي مادرانـ و افـزایش
خودمهارگري در کودکان استفاده کنند.
واژگان کلیدی :بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک ،کيفيت مراقبتهايمادران  ،خودمهارگري ،مشکالت رفتاري
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حــدي امکــان کنتــرل آن را دارد (مــک درمــوت 6و

مقدمه
مشــکالت رفتــاري ب ـ رفتارهــاي غيرعــادي اطــال

همکـاران .)2019 ،در پـژوهشهـاي زیـادي نشـان داده

ميشود ک ازنظر شدت و مدت از محدودۀ طبيعي براي

شــده اســت کـ بــين خودمهــارگري پــایين و مشــکالت

سن مربوط فراتر ميرود .این مشکالت رفتاري در حين

رفتاري رابط وجود دارد .براي مثال ،فلورز 7و همکاران

رشد بـ وجـود مـيآیـد و مـيتوانـد بـ نقـایص جـدي

( )2020کــ دریافتنــد ســطپ پــایين خودمهــارگري بــا

و

مشکالت رفتاري دروننمود و بروننمود مرتبط است یـا

همکاران .)2019 ،1ب طورکلي ،مشکالت رفتاري بـ دو

پــژوهش کيوتایبــا )2021( 8کــ اهميــت مهــارتهــاي

طبق تقسيم ميشـود :اخـتالتت درونریـزيشـده ماننـد

خودمهارگري را ب عنـوان بازدارنـدهاي بـراي مشـکالت

اضطراب و افسردگي ،ک با دنياي درون فرد در ارتبـا

رفتــاري دروننمــود و بــروننمــود نشــان داد .مشــکالت

اســت و اخــتالتت بــرونریــزيشــده ماننــد رفتارهــاي

رفتاري و مهارتنداشتن در خودمهارگري در بسياري از

ضــداجتماعي ک ـ بــا دنيــاي بيــرون فــرد ســروکار دارد

موارد باعث ميشود ک والدین ب دليـل فشـارهاي ناشـي

(ماندي و همکاران 14 .)2017 ،2تا 24درصد کودکان و

از مراقبت و مسئوليت خود درگير تعامالت نامناسـب بـا

نوجوانــان بــا معضــل اخــتالتت و مشــکالت رفتــاري و

کــودک شــوند و ایــن موضــوم مــيتوانــد در ایجــاد

 .)2007 ،3درصـورت تـداوم و

تکانشگري بيشتر در این کودکان مؤثر باشد .کـودکي

درماننشدن ،مشکالت رفتاري ميتواند ب تأثيرات منفي

ک با غفلـت و سـهلانگـاري یـا بـا خشـونت و تنـدرَوي

در رشد اجتماعي و روابط بينفردي در بزرگسالي منجر

تربيت شـده باشـد ،معمـوتً تکانـ اي ،خطرپـذیر ،داراي

شود (ماندي و همکاران .)2017 ،کودکان بـا مشـکالت

حساسيت پایين و خودمهارگري ضعيف اسـت (حسـيني

رفتاري اغلب خودمهارگري پـایيني دارنـد و بـ صـورت

نثار و فيوضات .)1390 ،سطپ خودمهارگري ب کيفيـت

تکانشــي ب ـ محــرکهــا پاســخ مــيدهنــد درحــاليک ـ

تربيت کودک توسط والدین در دورههاي کودکي اول

کودک عادي با خودمهارگري مناسب ،زماني را صرف

و دوم وابست است (برترمز.)2012 ،9

رفتــاري و مســا ل احساســي منجــر شــود (یانــ

هيجاني مواج اند (زنـ

فکرکــردن بــ انتخــابهــا و نتــایج احتمــالي مــيکنــد

در بســياري از مطالعــات بــ نقــش مــادر در بــروز

(وینستوک .)2009 ،4مهارنشدن تکان یـا تکـانشگري،

مشکالت و اختالتت رفتاري و روانـي کودکـان اشـاره

گرفتارشـدن در

شــده اســت (قنبــري ،اســماعيلي ،پــورابراهيم و خلق ـي،

مفهومي اسـت چندبعـدي کـ براسـا

رفتارهاي بدون دوراندیشي و پاسـخدهـي شـتابزده بـ

 .)1395یکــي از متغيرهــایي کــ مســتقيماً درایــنزمينــ

محرک ک اغلـب پيامـدهاي سـازشنایافتـ بـ بـار مـي

بررسي شده ،کيفيت مراقبت مادران اسـت کـ براسـا

آورد ،تعریف شـده اسـت (بـرون و همکـاران.)2017 ،5

نظریۀ دلبستگي مطرح شـده اسـت (قنبـري و همکـاران،

براي اینک کودک بتواند رفتارش را مهار کند ،باید پـي

 .)1390براسا

نظریۀ دلبستگي ،کودکانْ والدین خـود

ببرد ک خـود او عامـل ایجادکننـدۀ یـک رفتـار اسـت و

را پایگاهي امن براي برآوردهکردن نيازهاي دلبسـتگي و

درک کند ک رفتار و تبعات آن نتيجۀ عملي است ک تا

اکتشاف خود در نظر ميگيرند و ب طور زیستي آمادگي

1

Yang & et al
Mundy & et al
3 Zeng
4 Winstok
5 Brown & et al
2

6

Mcdermott
7 Flores
8 Qutaiba
9 Bertrams
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 )2019( 7ک ـ نشــان دادنــد

دارند ک وقتي دچار درماندگي ميشوند ،والـدین خـود

اســکو  ،ســاليوان و فن ـ

را پایگاه امن در نظر بگيرنـد کـ بـ آنهـا بـراي کشـف

مشــارکت و کيفيــت رابطــۀ مــادر ،خطــر ایجــاد عال ــم

دنياي بيرون کمک مـيکننـد .کودکـاني کـ دلبسـتگي

افسردگي را کاهش ميدهد .سيمونـپاکو ت ،تترالـت و

ایمن دارند ،براي بازي و ابـراز هيجانـات خـود احسـا

برنير )2019( 8نيز با بررسي  88کـودک و والـدین آنهـا

آزادي ميکنند زیرا مطمئن هستند ک وقتي بـ والـدین

نشان دادند کيفيت مراقبت و تعامل مادر بيشتر از پـدر بـا

خــود نيــاز دارنــد ،ب ـ آنهــا دسترســي دارنــد و حمایــت

مــدت خــواب و کيفيــت خــواب کــودک رابط ـ دارد

ميشـــوند (ژوفـــر و همکـــاران .)2017 ،1تمـــام ایـــن

بنابراین ،آموزش مادر ب عنوان فردي ک بيشـترین زمـان

ویژگيهاي رفتاري مادر در ایجاد سبک دلبسـتگي ایمـن

را با کودک ميگذراند و بيشترین تعامـل را بـا کـودک

یــا نــاایمن در کــودک ،در «کيفيــت مراقبــت مادرانــ »

دارد ،ميتواند بر کيفيت مراقبتهاي مادران مؤثر باشد.

ميیابد بنابراین ،ميتوان گفت کيفيت مراقبـت

مطالعـات صـورتگرفتـ بيـانگـر آن اسـت کـ آن

مادران شامل مؤلف هاي ثبات هيجاني مادر در ارتبـا بـا

دست از مداخالتي ک نقش والدین در آنها فعـال باشـد،

کودک ،حسا بودن ،2دستر پذیري 3مادر و همساني

نسبت ب مداخالتي ک صرفاً بر کـودک متمرکـز باشـد،

پاسخدهي 4مادر است ک باعث ایجاد دلبستگي ایمن در

کارایي بهتري دارد (نجاتي و همکاران .)1395 ،والـدین

کودک مـيشـود (قنبـري و همکـاران .)1395 ،حسـا

ميتوانند با آموزش مهارتهایي ازطریق بازيدرماني ب

بــودن و پاســخدهــي مــؤثر ،دربرگيرنــدۀ زنجيــرهاي از

درک و پذیرشي مطلوب از رفتار کودک دسـت یابنـد.

تعامالت همزمان و متقابل بين مادر و کودک اسـت .بـ

یکــي از روشهــایي ک ـ بــراي اصــالح رفتــار کودکــان

عبارتدیگر ،حسا نبودن ب معنـاي نداشـتن دلبسـتگي،

اســـتفاده مـــيشـــود ،بـــازيدرمـــاني مبتنيبـــر رابطـــۀ

اعتمادب نفـس پـایين ،رشـد ناسـالم ،افسـردگي ،نداشـتن

والد ـکودک ( 9)CPRTاســت .مــداخالت  CPRTبــر

توانمنــدي اجتمــاعي و رفتارهــاي پرخطــري اســت ک ـ

تقویت و ارتقاي کيفيت رابطۀ والـد و کـودک ازطریـق

باعث کاهش پاسخدهي مناسب مادر ميشود .همچنـين،

بازي متمرکز ميشود و این فرضي را مطرح ميکند کـ

رفتارهایي ذیل پاسخدهي مؤثر طبق بنـدي مـيشـود کـ

بهبــود کيفيــت رابطــۀ والــد و کــودک باعــث بهبــودي

پيشــرفتدهنـــده ،پيوســـت و دا مــي باشـــد (لنـــدري و

مشکالت رفتاري و هيجاني کودک ميشـود و درنتيجـ

همکاران .)2001 ،5پژوهشها نشـان داده اسـت کيفيـت

سالمت روان والد و کـودک را در پـي دارد (لنـدرث و

مراقبــتهــاي مادرانــ در بســياري از متغيرهــاي روان

براتون .)2002 ،10باتوج ب نقش اثرگذار مراقـب اصـلي

مـين

در تجربۀ بازي کودکان ،یکي از جنب هاي بنيادین بـازي

انعکا

شناختي کودکان نقش دارد .مانند پژوهش گانـ

و همکاران )2020( 6کـ بـا بررسـي  938مـادر و فرزنـد

کيفيــت تعامــل آنهــا بــا والدینشــان اســت .هنگــامي ک ـ

چيني نشان دادند کيفيت رابطۀ مادر با مشکالت رفتـاري

کودکان با همبازي مـاهري بـازي مـيکننـد ،مـيتواننـد

دروننمــود فرزنــد ،رابطـۀ منفـي دارد یــا پــژوهش یــان،

رفتارهاي گونـاگوني را تجربـ کننـد (هيـرش ،پاسـک،
گولينک ـف و همکــاران .)2004 ،11پــژوهشهــاي اخيــر

1

Juffer & et al
Sensitivity
3
In availability
4 Consistency of response
5 Landry & et al
6 Gangmin et al
2

7

Yan, Schoppe-Sullivan & Feng
8
Cimon-Paquet, Tétreault & Bernier
9 Child parent relation therapy
10 Landreth & Bratton
11 Hirsh-Pasek, Golinkoff, Hennon, & Maguire
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دربارۀ اثربخشي این شيوۀ درمـاني نشـان داده اسـت کـ

( )2020در پــژوهش خــود دریافتنــد ک ـ بــازيدرمــاني

اصول و مهارتهاي آموزشدادهشـده در آن ،نگـرش و

مبتنيبـــر تعامـــل والد ـکودک بـــر درک والـــدین از

رفتار والـدین را نسـبت بـ تعامـل بـا فرزندشـان تغييـر و

مشکالت رفتـاري کودکـان ،دسترسـي عـاطفي و بهبـود

بهبـــود مـــيدهـــد (وســـت 2010 ،1جنســـن هـــارت،

مشکالت رفتاري کودک تأثير دارد .دونالد و سـبالو

6

کریستنسن ،داتکا و ليشمن .)2012 ،2در برنامۀ آموزشي

( )2020در یــک مطالع ـۀ مــوردي نشــان دادنــد درمــان

 CPRTدو دســت از مهــارتهــا در دو مرحلــۀ پــيدرپــي

مبتنيبر تعامل والدـکودک بر افزایش همدلي و کيفيـت

آموزش داده ميشود .در مرحلۀ تعامـل کـودکمحـور،

مراقبت والدین و بهبود مشکالت رفتاري کودکان تـأثير

مهارتهاي رایج بازيدرماني براي بهبود کيفيـت رابطـۀ

دارد .پژوهش هار و گرازیانو )2020( 7مقـرونبـ صـرف

والد ـکودک ب ـ والــدین آمــوزش داده مــيشــود و در

بــودن درمــان مبتنيبــر تعامــل والد ـکودک را بررس ـي

مرحلۀ تعامل والدمحـور نيـز والـدین ،مهـارتهـاي تزم

کردند و نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد درمـان مبتنيبـر

براي افزایش فرمانپـذیري و کـاهش مشـکالت رفتـاري

تعامل والد ـکودک بـر رفتارهـاي اخـاللگرانـ  ،ایجـاد

فرزندانشان را ميآموزند (گرسو ،سـورل و مـک نيـل،3

مهارتهاي فرزندپروري و کاهش استر

والدین مـؤثر

 .)2001یکي از خصوصيات مهم بـازيدرمـاني مبتنيبـر

است .درنهایت ،بهمني و جهانبخشـي ( )1399در یـک

رابطۀ والدـکودک ،تمرکز آموزشهـا بـر آینـدۀ رابطـۀ

پژوهش نيم آزمایشي دریافتند ک بازيدرمـاني مبتنيبـر

والدـکودک اسـت درحـاليکـ بسـياري از مـداخالت

تعامل والدـکودک بر کاهش پرخـاشگـري کـودک و

والــدمحور بــر رویــدادهاي گذشــت و اصــالح روابــط

کيفيت تعامل والدـکودک مؤثر است.

گذشــتۀ والد ـکودک متمرکــز مــيشــود (رجــبپــور و

بنــابر آنچـ گفتـ شــد ،باتوجـ بـ تبعــات مشــکالت

مکوند .)1391 ،پژوهشها درزمينـۀ بـ کـارگيري بـازي

رفتاري براي کودکان ک کمبود خودمهارگري ازجملـۀ

درماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک نشان داده اسـت ایـن

آنهاست و نقـش کيفيـت مراقبـت مادرانـ در رفتارهـاي

نوم مداخالت و آموزشهـاي مبتنيبـر آن مـيتوانـد بـر

نامناسب کودک و باتوج ب ویژگيهـاي مداخلـۀ بـازي

طيف وسيعي از مشکالت رفتاري و هيجاني کودکـان و

درماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک و احتمال کارآمـدي

مشکالت ارتباطي والـدین بـا کودکـان اثـربخش باشـد.

متغيرهاي پژوهش ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگـویي

بـراي مثـال ،هجرانــي ،شـهریاري و اســتکي )2020( 4در

ب این سؤال است ک  :آیـا بـازيدرمـاني مبتنيبـر رابطـۀ

پژوهشي نيم آزمایشي با بررسي  48دانشآموز پرخـاش

والدـکودک بر خودمهـارگري و کيفيـت مراقبـتهـاي

گر ،بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک را بـا بـازي

مادران تأثير دارد؟

شناختيـرفتاري بر متغيرهـاي خشـم ،اضـطراب و تنظـيم
شــناختي هيجــان مقایس ـ کردنــد و دریافتنــد ک ـ بــازي

مواد و روشها

درماني مبتنيبر رابطۀ والد ـکودک در مقایسـ بـا بـازي

روش پـــژوهش ،نيمـــ آزمایشـــي بـــا طـــرح پـــيش

5

آزمونـپسآزمون همـراه بـا گـروه کنتـرل بـود .جامعـۀ

شناختيـرفتاري مؤثرتر اسـت .کـولهـاف و همکـاران

1

West, Brooke
Jensen-Hart, Christensen, Dutka, and Leishman
3 Greco, Sorrell, & McNeil
4 Hejrani-Diarjan, Shahriari Ahmadi & Esteki
5 Kolthoff & et al

آماري پژوهش حاضر شامل کليۀ مادران داراي فرزند با

2

Donald, & Ceballos
Hare, Graziano

6
7

اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادران و ………..
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سمان پيل ور دانالو و ماندانا نيکنام

مشکالت رفتاري  6تـا  9سـال بـود کـ در سـال -1399

بود از .1 :غيبت در جلسات درماني بيش از دو جلس .2

1398ب مرکز مشاورۀ تبسم شهر شـهریار مراجعـ کـرده

حضورنيافتن در جلساتي ک پرسشنام هـا در آن تکميـل

بودنــد 24 .نفــر از مــادران بــ صــورت نمونــ گيــري

ميشود.

دردَســتر

و براســا

مــالکهــاي ورود ب ـ پــژوهش

انتخاب شدند و ب طور تصادفي در دو گروه آزمـایش و
کنتــرل (12نفــر در گــروه آزمــایش و  12نفــر در گــروه

ابزار
 .1فهرست رفتاري کودک ( :1 )CBCLایـن مقيـا
2

کنترل) قرار گرفتند .نمون گيري بدینصورت بود ک بـ

در نظام سنجش مبتنيبر تجربـۀ آشـنبا

دليل شـيوم کرونـا و محـدودیت مراجعـۀ حضـوري بـ

صـــالحيت ،مشـــکالت عاطفي ـرفتاري کودکـــان و

مرکـز مشـاورۀ تبسـم ،بـ خانوادههـایي کـ کـودکي بــا

نوجوانان  6تا 18سال تدوین شده اسـت کـ والـدین یـا

مشــکالت رفتــاري بــرونســازيشــده (ماننــد رفتارهــاي
پرخاشگرانـ  ،قـانونشـکنان ) و مشـکالت درونسـازي
شده (مانند اضطراب ،افسردگي و گوش گيري) داشتند،
فراخواني براي مشارکت و اطالمرساني ازطریـق فضـاي
مجــازي ارســال شــد .پــس از انتشــار فراخــوان  45مــادر
متقاضي براي شرکت در پژوهش اعالم آمادگي کردند.
با درنظرگرفتن احتمال ریزش ،درابتـدا  38نفـر بـراي دو
گروه براسا

معيارهاي ورود ب پژوهش انتخاب شـدند

و سـپس در دو گــروه کنتـرل ( 19نفــر) و آزمـایش (19

بـراي ارزیـابي

فردي ک سرپرستي کودک را بر عهده دارد و یا فـردي
ک با کودک در محيطهاي شبي ب خانواده زندگي مـي
کند و کودک را کامالً ميشناسد ،براسـا

وضـعيت 6

ماه گذشتۀ کودک ،تکميـل مـيکنـد .ایـن فهرسـت دو
بخش دارد .بخش اول مربو ب صـالحيت کـودک در
حوزههایي مانند فعاليتهـا ،روابـط اجتمـاعي و مدرسـ
است و بخش دوم مربو بـ مشـکالت عاطفي ـرفتاري
است ک ميتوان آن را ب دو صورت بررسي کـرد .مـي
توان از نيمر هایي ک براسا

 DSMتنظيم شده است،

اســتفاده کــرد ک ـ مشــکالتي ماننــد مشــکالت عــاطفي،

نفر) ب صورت تصادفي جایگزین شدند ک درنهایت 24

اضطراب ،بدن ،نارسایي توج /فزونکنشي ،تضـادورزي

نفر ( 12نفر گروه آزمـایش و  12نفـر گـروه کنتـرل) تـا

جسوران و مشکالت رفتاري را دربر ميگيرد .همچنـين،

پایـان پــژوهش بــاقي ماندنــد کـ بــراي تعمــيم یافتـ هــا،

ميتوان آن را براسا

مقيا هاي نشانگاني ک مبتنيبـر

اطالعات آنها تجزی وتحليل آماري شد .معيارهاي ورود

تجربــ اســت ،بررســي کــرد .نشــانگان مجموعــ اي از

بــ پــژوهش عبــارت بــود از .1 :ســن کــودک بــدون

مشکالت و نشان هاسـت کـ تمایـل بـ وقـوم هـمزمـان

درنظرگــرفتن جنســيت  6تــا  9ســال باشــد  .2مــادر یــا

دارنــد .بــراي تشــخيص نشــانگان در فهرســت رفتــاري

کودک خدمات مشـاورهاي دیگـري بـ طـور هـمزمـان

کودک از روش تحليل عوامل اسـتفاده شـده اسـت کـ

دریافت نکند  .3مادران بـا رضـایت کامـل در جلسـات

براســا

شــرکت کننــد  .4کــودک داراي مشــکالت ذهن ـي یــا

گوش گيري ،شـکایات جسـماني ،مشـکالت اجتمـاعي،

جســماني نباشــد .5 .وجــود مشــکالت رفتــاري بــا انجــام

مشکالت تفکر ،مشکالت توج  ،رفتارهاي قانونشـکنان

مصــاحبۀ روانشــنا  ،اجــراي پرسشــنامۀ ( CBCLخــط
بــرش نمــرات بــاتتر از  )63محــرز شــود  .6کــودک
درمانهاي روانشناختي یا دارویي حـين انجـام پـژوهش
دریافت نکند و معيارهاي خروج از پژوهش نيـز عبـارت

آن ،عوامــل یــا نشــانگان اضطراب/افســردگي،

و رفتارهاي پرخـاشگرانـ و سـایر مشـکالت بـ وجـود
آمده است .بدینترتيب ،در نمرهگذاري مبتنيبر تحليـل
عاملي  9زیرمقيا

و  3مقيا

وجـود دارد کـ عبـارت
Child Behavior Checklist
Achenbach

1
2
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است از .1 :مقيا

مشکالت دروننمود ک از جم نمره

برخوردار است و با اطمينان ميتوان از آن براي سنجش

هـــاي زیرمقيـــا هـــاي اضطراب/افســـردگي ،گوشـــ

اخــتالتت عاطفي ـرفتاري کودکــان و نوجوانــان  6تــا

گيري/افسردگي و شکایات جسماني ب دست مـيآیـد

18ســال اســتفاده کــرد .یزدخواســتي و عریضــي ()1390

مشکالت بـروننمـود کـ از جمـ نمـرههـاي

ضریب اعتبار آلفاي کرونبا را براي ایـن پرسشـنام در

زیرمقيا هاي رفتاري قانونشکنان و رفتارهاي پرخـاش

س فرم والدین ،معلم و کودک ب ترتيـب  0/93 ،0/90و

گران ب دست ميآید و  .3دیگر مشکالت کـ از جمـ

 0/82ب دست آوردهاند.

 .2مقيا

نمرههاي زیرمقيا هاي مشکالت اجتمـاعي ،مشـکالت

 .1پرسشنامۀ کيفيت مراقبتهاي مادران (:2)MCQS

تفکر ،مشکالت توج و سـایر مشـکالت بـ دسـت مـي

یــک مقيــا

خــودگزارشدهــي اســت کــ قنبــري،

آید .مجموم نمرههاي مقيـا هـاي  2 ،1و  3نمـرۀ کـل

خداپناهي ،مظاهري و لواسـاني در سـال  1390براسـا

اســت کــ معــرف مشــکالت رفتــاري کــودک اســت

نظریۀ دلبسـتگي و بـ منظـور بررسـي مؤلفـ هـاي سـبک

(آشنبا و رسکورت .)2001 ،1تعداد سؤاتت این بخش

مراقبت ـي مــادر از کــودک ســاخت اند و طــراح خــارجي

وضعيت کـودک در 6

ندارد .این پرسشـنام  32سـؤال دارد و نمـرهگـذاري آن

ماه گذشـت هـر سـؤال را بـ صـورت =0نادرسـت=1 ،تـا

براسا

ليکرت 5درج اي (اصالً اینگون نيست ،گاهي

حدي درست ،و =2کامالً یا غالبـا درسـت ،درجـ بنـدي

اینگون است ،نظـري نـدارم ،اغلـب ایـنگونـ اسـت و

ميکند .در پژوهش حاضر ،بخش دوم پرسشنام بررسي

هميش اینگونـ اسـت) درجـ بنـدي شـده اسـت .دامنـۀ

شد و از این بخش مقيـا هـاي مشـکالت دروننمـود و

نمرات از  32تا  160اسـت و نمـرات بيشـتر نشـاندهنـدۀ

بروننمـود بـ صـورت جداگانـ تحليـل شـد .آشـنبا و

کيفيــت مراقبــت بــاتتر اســت .ایــن پرسشــنام س ـ بُعــد

رسکورت ( )2001پایایي آزمون ـبازآزمون را بـين 0/93

تعــار

و ســردرگمي (ســؤاتت ،18 ،15 ،10 ،9 ،6 ،3

تا  1براي نمرات ب دستآمده از مصاحب گـران مختلـف

 ،)32 ،31 ،30 ،25 ،24 ،19حســا بــودن و پاســخدهــي

و گزارشهاي والدین با فاصـلۀ زمـاني  7روز بـ دسـت

( )27 ،26 ،22 ،17 ،16 ،12 ،11 ،8 ،5 ،2و دســـــــتر

آوردنـــد .ایـــن ابـــزار را تهرانيدوســـت و همکـــاران

پـــذیري ( )29 ،28 ،23 ،21 ،20 ،14 ،13 ،7 ،4 ،1دارد.

()1381براي اولين بار در ایران ترجم کردند و بـ کـار

براي ب دستآوردن امتياز مربـو بـ هـر بُعـد ،مجمـوم

بردند .در پژوهش مينایي ( )1385دامنۀ ضرایب همساني

امتيازات مربو ب تکتک سـؤاتت آن بُعـد را بـا هـم

دروني مقيا ها با استفاده از فرمـول آلفـاي کرونبـا از

محاسب ميکنند .امتيازات باتتر در هر بُعـد نشـاندهنـدۀ

 0/63تا  0/95گزارش شده است .ثبات زماني مقيا هـا

تمایل بيشتر فرد پاسـخدهنـده بـ آن بُعـد خواهـد بـود و

با استفاده از روش آزمونـبازآزمون با فاصلۀ زماني  5تـا

برعکس .تحليل عاملي اکتشافي نشان داد س عامل مهـم

 8هفت بررسي شـده کـ دامنـۀ ضـرایب ثبـات زمـاني از

تعار

و سردرگمي ( 12ماده) ،حسـا بـودن و پاسـخ

 0/32تا  0/67ب دست آمده است .همچنين ،توافـق بـين

ده ـي ( 10مــاده) و دســتر پــذیري ( 10مــاده) در ایــن

پاسخدهنـدگان نيـز بررسـي شـده اسـت کـ دامنـۀ ایـن

پرسشــنام اســت .تمــامي عامــلهــا بــا اســتفاده از آلفــاي

ضرایب از  0/09تا  0/67نوسان داشت است .ب طورکلي،

کرونبا همساني باتیي (بـين  0/82تـا  )0/84داشـت اند.

در پژوهش مينایي ( )1385این نتيج حاصل شـده اسـت

همچنين ،روایي آزمونـبازآزمون این پرسشنام در بـازۀ

ک ایـن پرسشـنام از اعتبـار و روایـي مطلـوب و بـاتیي

زماني 20روزه نشاندهندۀ ثبات نمرهها بود .در پـژوهش

1

2

 113است و پاسخدهنده براسا

Achenbach & Rescorla

Maternal Caregiving Quality Scale
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حاضر نيز پایایي پرسشنام با روش آلفاي کرونبا 0/82

خودمهــــارگري و نمــــرۀ  7نشــــاندهنــــدۀ حــــداقل

ب دست آمد.

خودمهــارگري اســت .نمــرات ســؤاتت منفــي کــامالً

 .2پرسشــنامۀ خودمهــارگري کنــدال و ویلکــاکس

بــرعکس اســت .دامنـۀ نمــرات از  33تــا  231در نوســان

ارزیابي خودمهـارگري کـ کنـدال و

است ک هرچ نمرۀ کودک بـ  231نزدیـکتـر باشـد،

( :1)SCRSمقيا

ویلکاکســون در ســال  1979ب ـ منظــور ســنجش ميــزان
کنترل کودکـان بـر خـود سـاخت اند .ایـن مقيـا

خودمهــــارگري کمتــــري دارد .در خــــردهمقيــــا

بـا 33

تکــانشگري ک ـ  13ســؤال را دربــر مـيگيــرد و دامن ـۀ

عبارت براي ارزیابي ميزان رفتـار خویشـتندارانـ (نقطـۀ

سؤاتت از  13تا  91است ،هرچـ نمـرۀ کـودک بـ 91

مقابــل رفتارهــاي غریــزي و تــاب اميــال) در کودکــان

نزدیکتر شود ،تکانشگري بيشـتري دارد .در پـژوهش

ارزیـابي خودمهـارگري را

حاضر نيز پایایي پرسشنام با روش آلفاي کرونبا 0/93

طراحي شـده اسـت .مقيـا

ناظري ک رفتـار کـودک را ارزیـابي مـيکنـد ،بـ کـار
ميگيرد .این مقيا

براسا

ب دست آمد.

مـدل خویشـتنداري مـدل

شناختيـرفتاري طراحي شده اسـت .علـت طراحـي ایـن

روش اجرای پژوهش
این پـژوهش دو مرحلـۀ مطالعـۀ مقـدماتي و بررسـي

کودکان و نياز بـ وجـود ابـزاري بـود کـ بتوانـد بـراي

اصــلي داشــت .هــدف از مرحلــۀ مقــدماتي ،اشــراف و

ارزیابي تغييرات در پي درمان بـ کـار گرفتـ شـود10 .

مهارت در بـازيدرمـاني مبتنيبـر تعامـل والد ـکودک،

سؤال این پرسشنام مربو ب خودمهـارگري 13 ،سـؤال

تهي ـ و بررســي شــيوهنامۀ آن و آمــادهســازي ابزارهــاي

آن مربو ب تکانشگري و  10سؤال آن نيز مربـو بـ

پژوهش و بررسي اعتبار و پایایي آنها بود .مرحلۀ اصـلي

هر دو عامل تکانشگري و خودمهـارگري اسـت .نمـرۀ

انتخاب نمون و اجـراي شـيوهنامۀ بـازيدرمـاني مبتنيبـر

کل ـي بــ دســتآمــده از ایــن مقيــا  ،بيــانگــر ميــزان

رابطـــۀ والد ـکودک ،گـــردآوري و تجزیـــ وتحليـــل

خودمهارگري است و براي ارزیابي متغيـر تکـانشگري

اطالعــات بــود .ابتــدا در یــک جلســۀ مقــدماتي ،دربــارۀ

ســؤاتت -25-22-21-20-18-17-16-15-14-10-2

اهــداف جلســات ،نحــوۀ اجــرا ،زمــان و مکــان تشــکيل

 28-30مربو ب خردهمقيا

تکانشگري بـوده اسـت.

جلســات و مالحظــات اخالقــي (ماننــد محرمانــ بــودن

ضـریب پایــایي ایــن مقيــا

بــا اســتفاده از روش آلفــاي

اطالعـــات و هویـــت شـــرکتکننـــدگان و آزادي در

کرونبــا  0/98و بــا اســتفاده از روش بازآزمــایي0/84 ،

مشارکتنکردن) با شرکتکنندگان گفتوگو شد و در

محاسب شده است ک قابلقبول است .همچنين ،در ایران

گـام بعــدي بــازيدرمـاني مبتنيبــر تعامــل والد ـکودک

بــ پــژوه ،غبــاري ،عليــزاده و همتــيعلمــدار)2007( 2

(لندرث و براتون )1980 ،براي گروه آزمایش اجرا شد

ویــرایش و روایــي محتــوایي آن را تأیيــد کردهانــد ک ـ

ب اینصورت ک شيوهنام در  10جلسۀ 2ساعتي در طـي

پایایي آن با اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـا بـر روي

تابستان  1399در مرکز تبسم براي گروه آزمـایش اجـرا

یک نمونۀ صدنفري از دانشآمـوزان شـهر تهـران 0/98

شد .اولين جلس در تاریخ  17خرداد انجـام گرفـت کـ

محاسب شده است .سـؤاتت ایـن پرسشـنام بـ صـورت

پس از آن هر جلس در روزهاي شنب هر هفتـ تقریبـاً بـ

مقيا  ،نبود مقيا هـایي بـراي سـنجش خویشـتنداري

ليکـرت 7درجـ اي

صورت مداوم تشکيل شد و در ایـن مـدت بـراي گـروه

دارد ک نمرۀ  1از سؤاتت مثبـت نشـاندهنـدۀ حـداکثر

کنترل درمـان روانشـناختي خاصـي ارا ـ نشـد .گفتنـي

مثبت و منفـي اسـت و یـک مقيـا

است ک ب دليل شيوم پاندمي کرونا ،جلسات با رعایـت
Self-Control Rating Scale
Beh-Pajooh, Ghobari,, Alizadeh & Hemati Alamdar

1
2

کامل شيوهنام هاي بهداشتي اعالمشـده ازسـوي وزارت

پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال دهم ،پياپي( ،)19شماره دوم ،پایيز و زمستان 1399
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بهداشت ب اجرا درآمد .درنهایت ،تعدادي از مادران (7

هاي پژوهش را تکميل کردند و درنهایـت دادههـاي بـ

نفر) بـاوجود تمایـل زیـادي کـ درابتـدا بـ شـرکت در

دستآمده از هر دو گروه با اسـتفاده از آزمـون آمـاري

پژوهش نشان داده بودند ،تا پایان پژوهش ،از هریـک از

تحليـــل کوواریـــانس تجزیـــ وتحليـــل شـــد .در زیـــر،

گــروههــاي آزمــایش و کنتــرل از شــرکت در پــژوهش

خالص اي از بازيدرماني مبتنيبـر تعامـل والد ـکودک

صرفنظر کردند .بعد از اتمام جلسات آموزشـي گـروه

(توســط لنــدرث و براتــون )1980 ،آورده شــده اســت:

آزمایش ،مجدداً دو گروه آزمـایش و کنتـرل پرسشـنام
جدول .1خالصۀ مداخله بازیدرمانی مبتنیبر رابطۀ والدـکودک
جلسات
جلسۀ اول

محتوا

اهداف

تکالیف

توضـــــــيپ اجمـــــــالى ترغيت و تشویق والدین ب شرکت در جلسات با همدلي ضبط ویدئو صحنۀ بازی در منزل،
موضــــوعات جلســــات و تأکيد بر کارآیي جلسات ،عاديسازي وجود مشکالت پاسخ به احساسات و کاملکردن
آموزشـــــــى  CPRTو ارتباطي بين والد و کودک ،مرور کلي موضوعات برگۀ کار کالسی در منزل
مفاهيم ضرورى مرتبط بـا جلسات آموزشى  CPRTو ارا ۀ مفاهيم کليدي و
آن

ضروري (با مراجع ب جزوه) .ایفاى نقش مهارتهاى

و معارفۀ گروهي

بازىدرمانى ،نمایش فيلم ب منظور آموزش مهارتها ب
والدین،
ارا ۀ تکليف خانگي.

جلسۀ دوم

آموزش اصول اساسي بررسي تکليف جلسۀ قبل ،تبادل صميمي و دوستان  ،تهیۀ
بازيدرماني30دقيق اي
والدـکودک

مجموعۀ

اسباببازىهاى

تشویق والدین ب بيان تجارب و شرکت در فعاليت مورد نیاز و تعیین زمان و مکانى
گروهي ،آموزش اصول اساسي زمان کيفي با کودک مناسب براى بازى
(نحوۀ گذراندن  30دقيق بازي کيفي با کودک و تبعيت
از کودک براي انتخاب زمان و مکان بازي) ،معرفى
اسباببازيهاي موردنياز جلسات بازى و توضيپ دربارۀ
نحوۀ استفاده از آنها ،معرفى و ایفاى نقش مهارتهاى
اساسى جلسۀ بازى

جلسۀ سوم معرفى بایدها و نبایدهاى مرور تکاليف خانگى جلسۀ قبل و مرور جوابهاى تکمیل فهرسـت اسـباببـازىهـا،
والدین ب وسيلۀ برگ هاى پاسخگویى انعکاسى ،ذکر تعیین زمان و مکـان بـازى ،تهیـۀ
جلسات بازى
مقررات و بایدها و نبایدهاى جلسات بازى .بایدها :لزوم کارتهاى تعیین وقت بـراى هـر
آمادهسازي شرایط مکاني و ساختار اولي  ،واگذاري جلسۀ بازى ،مرور باید و نبایـدها و
مسئوليت رهبري جلس ب کودک ،شرکت فعاتن در مهــارتهــاى هــر جلســه ،قبــل از
بازي پيشنهادي کودک ،شرح آنچ دیده ميشود ،لزوم شــروب بــازى ،درصــورت امکــان
انعکا احساسات کودک ،مشخصسازي محدودیت ضــبط و ثبــت محتــوای جلســات
بازى در منزل.
ها ،ب رسميتشناختن قدرت کودک و تشویق کودک.
نبایدها :انتقاد از رفتارهاى کودک ،تعریف و تمجيد
بىجا از کودک ،پرسش سؤاتت هدایتکننده از
کودک ،قط بازي ،آموزش یا ارا ۀ اطالعات و نصيحت
ب کودک دربارۀ موضوعي خاص ،انفعال و سکوت در
طول بازي ،نصيحت اخالفي ب کودک.
ارا ۀ تکاليف منزل (ارجام والدین ب جزوه)

اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادران و ………..

جلسات

اهداف

جلسۀ
چهارم

آموزش اعمال س گانۀ
محدودیتگذاري

جلسۀ

تمرکز عمدۀ این جلس بر

پنجم

حمایت و تشویق والدین

محتوا

در هنگام یادگيري و
تمرین مهارتهاي جلسۀ
بازي است

جلسۀ
ششم

سمان پيل ور دانالو و ماندانا نيکنام

هدف این جلس در
برخورد با والدین،
تقویت و ایجاد احسا
کارآمدي آنها ،ازطریق
ایجاد حس عزتنفس و
اعتمادب نفس آنهاست.

جلسۀ
هفتم

تشویق والدین ب کسب مجموع اي از انتخابها ب عنوان پيامدهاى رفتارى
مهارتها و پيشرفت کودک ،مرور غيررسمى تکاليف درخالل گزارشهاي
آن ،والدین از جلسات بازى در منزل ،مرور جلسات بازى

باترفتن اعتمادب نفس ضبطشده و بحث و گفتوگو دربارۀ آنها با نظارت
ازطریق دریافت حمایت درمانگر ،توضيپ فرایند تقویت عزتنفس در کودک،
و بازخورد مثبت و تعيين تکاليف منزل (ارجام والدین ب جزوه).
تقویتکننده از گروه
بود .آموزش پاسخهاى
تقویتکننده و سازندۀ
عزتنفس در کودکان.

تکالیف

مرور تکاليف جلسۀ قبل و مرور جلسات بازى ضبطشده ،تکمیل برگههاى مخصوص تمرین
درميانگذاشتن دوستانۀ اطالعات آموزشى ،اعمال س محدودیتگذارى ،قبل از شروب
گام محدودیتگذارى (ارجام والدین ب جزوه) ،ایفاى جلسۀ بازى مطالب مجدداً مرور
نقش در مهارتهاى موردنياز در جلسۀ بازى و س گام شود ،مقررات و بایدها و نبایدهاى
جلسۀ بازى مرور شود ،مجدداً فرم
محدودیتگذارى.
مراحل و فرایندها بررسی و مرور
تعيين تکاليف منزل.
شود ،اجرای جلسۀ بازى و تکمیل
یادداشتهاى مربوط به جلسۀ
بازى والدین و توجه به احساسات
و عواطف کودک در طول جلسۀ
بازى.
بررسي گزارشهاي والدین از جلسات بازى و مشارکت تمرین مراحل سهگانۀ محدودیت
فعاتن در مرور جلسات ضبطشدۀ والدین (جلسۀ بازى در منزل
ضبطشده مرور و بررسي شود) .مرور مباحث و مطالب ارائه و تکمیل فرمها در منزل و
مربو ب محدودیتگذارى ،چگونگي بيان محدویت انتخاب داوطلب برای ضبط فیلم
گذاري و علت ب کارگيري آن ،تبادلنظر والدین دربارۀ برای جلسۀ آینده.
اگر در طول جلسۀ بازی به
خودآگاهيشان.
اجرای تعیین محدودیتها نیازی
بود ،در برگه شرح بدهند که چه
اتفاقی افتاد که به تعیین
محدودیتها نیاز پیدا شد.
بحث دربارۀ تقویت و ایجاد و توسعۀ اعتمادب نفس در تأکید بر اجراى جلسات بازى :در
والدین و تشویق والدین ب ایجاد و تقویت عزتنفس زمان و مکان ثابت همیشگى ،مرور
کودک ازطریق مشارکت و پاسخگویي فعاتن  .در بایدها و نبایدهاى جلسۀ بازی و
ابتداى جلس  ،والدین بازيدرماني در منزل خود را فهرست مهارتهاى جلسۀ بازى،
گزارش دادند و سپس جلسۀ بازى نقد و بررسى شد .تکمیل یادداشتهاى مربوط به
جلسات بازىاي ک والدین ضبط کرده بودند ،مرور شد .جلسۀ بازى والدین ،استفاده از
ب والدین درزمينۀ دادن حق انتخاب ب کودک و فهرست مهارتهاى جلسۀ بازى
برای تعیین آنچه انجام خواهد
همچنين مسئوليتپذیري و تصميمگيري آموزش داده
شد.
شد.

هدف اصلي جلسۀ هفتم ارا ۀ مبحث حق انتخاب پيشرفت  ،درنظرگرفتن

هایشان و ب تب

61

نامهاى را براى فرزندتان بنویسید؛
بهطوریکه در آن به خصایص
مثبت او که قابلتحسین است،
اشاره کنید (از فهرست صفات و
خصایص مثبتى که در دفترچۀ
والدین موجود است ،کمك
بگیرید).
مرور باید و نبایدهاى جلسۀ بازی
و فهرست مربوط به مهارتهاى
جلسۀ بازى.
تکمیل یادداشتهاى والدین از
جلسۀ بازى در منزل.
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جلسات
جلسۀ
هشتم

اهداف

تکالیف

محتوا

حمایت و تشویق مهارت مرور غيررسمى و دوستانۀ اطالعات و تکاليف خانگى در ترتیبی داده شد تا دو نفر از
هاى والدین و اعتمادب هنگام گزارش والدین از جلسات بازى در منزل و تعميم مادران در جلسات بعد فیلم تهیه
نفسدادن ب آنها ازطریق مهارتهاى جلسۀ بازى ب موقعيتهاى خارج از جلس  ،کنند تا مشکالتشان بررسی شود.
گفتوگوى گروهى و گزارش والدین از کاربرد مهارت پاسخدهى عزتنفس بهمحضِ انجام موفقیتآمیز
بازخوردگرفتن اعضاى دهنده در شرایط خارج از جلسۀ بازى ،گزارش والدین مهارتها در جلسۀ بازى ،از
دربارۀ ب کارگيري مهارتهاي پاسخدهي ایجادکنندۀ والدین خواسته شد بهتدریج این
گروه از یکدیگر
آموزش مهارت تشویق عزتنفس در خارج از جلسۀ بازي و همچنين کاربرد این مهارتها را در خارج از جلسۀ
بازى به کار ببرند.
مهارتها هنگام بازي همراه با گزارشي از دیگر بخش
کردن
هاي جلسات بازي ،آموزش عبارات تشویقآميزي ک
حاکي از اعتماد ،مبتنيبر همکاري و قدرداني ،پيشرفت و
ب طورکلي پذیرش و ارزشنهادن است.

جلسۀ نهم

درميانگذاشتن تجارب زمان بيشترى ب بحثهاى گروهى والدین دربارۀ آنچ تکمیل یادداشتهاى والدین از
والدین از کاربرد مهارت خارج از جلسۀ درمان ر داده بود ،پرداخت شد ،بر جلسۀ بازى در منزل.
ها در موقعيتهاى خارج بایدهاى جلسۀ بازى تأکيد شد.
از جلسات بازى ،آموزش
محدودیتگذاري
پيشرفت

جلسۀ دهم

هدایت،

ارزیابي

و تبادل دوستان و غيررسمي اطالعات

تأکید

بر

تداوم

جلسات

پيگيري جلسات بازي و فيلمهاي ضبطشده مرور شد و مطالب مربو ب فرایند بازیدرمانی در منزل و خارج از
منزل
مهارتهاي والدین در این اختتام دورۀ آموزشي بيان شد.
زمين

از والدین خواست شد فکر کنند و بگویند کودکان
درحالحاضر نسبت ب هفت هاي گذشت چ تفاوتي
کردهاند.
تجارب کسبشده و مهارتهاي والدین خالص شد و
براى جداشدن از گروه و مستقلعملکردن آماده شد.
ب مادران اجازه داده شد تغييرات ر داده در رابط شان را
تعبير و تفسير کنند و بر نقا قوت و پيشرفتهاى
حاصلشده در تغييرات رفتارى والدین و کودک تمرکز
شد.

یافتهها

گروه آزمایش 63درصد تحصيالت ليسانس و 24درصد

شــرکتکننــدگان ایــن پــژوهش  24نفــر از مــادران

فو ليسـانس داشـتند و کمتـرین آزمودنيهـا 13درصـد

کودکان با مشکالت رفتـاري بودنـد کـ در دامنـۀ سـني

داراي تحصيالت دیپلم و فـو دیـپلم بودنـد .در گـروه

 45-25ســال قــرار داشــتند55 .درصــد گــروه کنتــرل در

کنتــرل بيشــتر آزمودنيهــا (46درصــد) فــو ليســانس و

دامنۀ سني  25تا  35سال و 45درصد بين  36تـا  45سـال

کمتــرین آزمودنيهــا (23درصــد) تحصــيالت ليســانس

و در گروه آزمایش 48درصد بـين  25تـا  35سـال سـن

داشــتند .در هــر دو گــروه کنتــرل و آزمــایش ،بيشــتر

داشتند و 52درصد بين  36تـا  45سـال سـن داشـتند .در

آزمودنيهــا خانـ دار بودنــد77 .درصــد افــراد در گــروه

اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادران و ………..
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جــدول  2یافتــ هاي توصــيفي مربــو بــ کيفيــت
مراقبتهاي مادرانـ و خودمهـارگري را نشـان ميدهـد.

بين کودکان نيز 42درصد دختر و 58درصد پسر بودند.

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای کیفیت مراقبتهای مادرانه و خودمهارگری در گروههای آزمایش و کنترل
ميزان تغيير
سطپ معنيداري
متغيرها

مراحل

تعار و
سردرگمي

کيفيت
مراقبت
مادران

حسا بودن و
پاسخدهي

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون

پذیريدستر
پسآزمون
پيشآزمون
خودمهارگري کودکان
پسآزمون

آماره

کنترل

آزمایش

ميانگين

40/50

44/83

انحراف معيار

11/39

7/40

ميانگين

38/42

29/08

انحراف معيار

11/07

4/79

ميانگين

24/00

24/75

انحراف معيار

7/04

4/14

ميانگين

25/08

34/08

انحراف معيار

5/77

5/90

ميانگين

17/42

16/75

انحراف معيار

2/64

4/31

ميانگين

18/75

25/92

انحراف معيار

2/42

5/87

ميانگين
انحراف معيار

212/67
8/74

215/17
10/26

ميانگين

205/58

171/08

انحراف معيار

7/91

22/78

شاپيروویلک
کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

0/211

0/562

-2/08

-15/75

0/223

0/515

0/023

0/706

0/017

0/117

0/651

0/932

0/495

0/256

0/710

0/471

0/036

1/08

1/33

-7/09

9/33

9/17

-44/09

0/770

پيش از بررسي دادهها بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري

پراکندگي متغيرهاي وابسـت در سـطوح گروههـا (متغيـر

تحليل کوواریانس تکمتغيري (آنکـووا) و چنـدمتغيري

مداخل گر) همگن و مشاب است .همچنين ،همگـنبـودن

(مانکووا) ابتدا نرمالبـودن توزیـ دادههـا بـا اسـتفاده از

ماتریسهاي واریانسـکوواریانس با اسـتفاده از آزمـون

آزمون شاپيروـویلک بررسي و تأیيـد شـد (.)P<0/001

امبـــاکس آزمـــوده شـــد و نشـــان داد مـــاتریسهـــاي

مفروضۀ همگني واریانسها در متغيرهاي پژوهش نيز بـا

واریانسـکوواریانس ( )P<0/001ب دستآمـده همگـن

استفاده از آزمون لوین تأیيـد شـد .نتـایج نشـان ميدهـد

است بنابراین ،تمام مفروض هاي آزمون مانکووا برقـرار

سطپ معنـيداري بـراي تمـامي متغيرهـا بيشـتر از مقـدار

است و ميتوان براي تحليل دادهها از آن اسـتفاده کـرد.

 0/05اســت ( )P> 0/05کــ بيــانگــر ایــن اســت کــ
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تكمتغیره (آنکووا) با هدف بررسی تأثیر مداخله بر خودمهارگری کودکان
متغير وابست

خودمهارگري کودکان

مناب تغيير

مجموم

درجۀ

ميانگين

آمارۀ F

سطپ

اندازۀ اثر

گروه (مداخل )

مجذورات
7489/77

آزادي
1

مجذورات
7489/77

26/37

دار>ي
معن
ي0/
001

0/557

پيشآزمون

431/11

1

431/11

1/52

0/232

0/067

خطا

5964/73

21

284/04

کل

864804

24

پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال دهم ،شماره دوم ،پياپي( ،)19پایيز و زمستان 1399

64

نتایج آزمون آنکـووا نشـان داد تـأثير مداخلـۀ بـازي

مقدار  0/557اسـت کـ نشـان از تـأثير مناسـب مداخلـۀ

درمــاني بــر خودمهــارگري کودکــان تأیيــد شــده اســت

بــازيدرمــاني بــر خودمهــارگري کودکــان دارد .بــراین

( .)P>0/05سطپ معنيداري اثـر گـروه کمتـر از مقـدار

اسا  ،فرضيۀ پژوهش مبنيبر تأثير بازيدرمـاني CPRT

مفرو

بر خودمهارگري کودکان تأیيد ميشود.

 0/05است کـ نشـان از اثربخشـي مداخلـ بـر

خودمهارگري کودکـان دارد .انـدازۀ اثـر ب دسـتآمـده
جدول  .4نتایج آزمون (مانکووا) برای بررسی اثر عامل گروه (مداخله) بر مؤلفههای کیفیت مراقبتهای مادرانه
متغیر وابسته

منبع اثر

مجذورات

آزادی

مجذورات

معنیداری

و سردرگمي

783/39

1

783/39

49/74

> 0/001

0/724

دهيبودن و پاسخحسا

445/06

1

445/06

29/60

> 0/001

0/609

پذیريدستر

289/80

1

289/80

14/19

> 0/001

0/427

تعار
گروه

مجموب

درجۀ

میانگین

مقدار F

سطح

اندازۀ اثر

 P > 0/001و  F = 36/95و WILKS LAMBDA = 0/133

نتـایج بررسـي تــأثير آزمـون تمبــداي ویلکـز (تــأثير
چندمتغيره) نشان داد تمبـداي ویلکـز برابـر بـا  0/133و

بيشــترین تــأثير را بــر تعــار

و ســردرگمي ( )0/724و

کمترین تأثير را بر دستر پذیري ( )0/427داشت است.

مقــدار  Fبرابــر بــا  36/95اســت ک ـ در ســطپ اطمينــان
حداقل 95درصـد معنـيدار اسـت ( )P>0/05کـ بـدین

بحث و نتیجهگیری

معناست ک اثـر مداخلـ در حـداقل یکـي از متغيرهـاي

هـدف از پـژوهش حاضـر ،بررسـي اثربخشـي بــازي

وابست معنـيدار اسـت .معنـيداربـودن آزمـون تمبـداي

درماني مبتنيبـر تعامـل والد ـکودک بـر بهبـود کيفيـت

ویلکز نشان از تأثير مداخل بر حداقل یکي از مؤلف هاي

مراقبــتهــاي مادرانــ و خودمهــارگري کودکــان بــا

کيفيت مراقبتهاي مادران دارد (.)P> 0/05

مشکالت رفتـاري بـود .نتـایج پـژوهش نشـان داد بـازي

نتایج آزمون مانکووا و تأثير مداخلـ بـر هرکـدام از

درماني مبتنيبـر تعامـل والد ـکودک بـر بهبـود کيفيـت

مؤلف هاي کيفيت مراقبتهاي مادران نشـان داد مداخلـۀ

مراقبــتهــاي مادرانــ و خودمهــارگري کودکــان بــا

انجامشده در تمامي مـوارد تـأثير معنـيدار داشـت اسـت

مشکالت رفتاري تأثير مثبت دارد و گروه آزمـایش کـ

( .)P> 0/05سطپ معنـيداري ب دسـتآمـده بـراي سـ

مداخلـ را دریافــت کــرده بودنــد ،در مقایسـ بــا گــروه

متغيــر وابســت (تعــار

و ســردرگمي ،حســا بــودن و

پاسخدهي و دسـتر پـذیري) کمتـر از مقـدار مفـرو
 0/05است ک نشان ميدهد مداخل از نوم بازيدرمـاني

کنترل در متغيرهاي وابست تغييرات معنيداري را تجربـ
کرده بودند.
براســا

یافتــ هــا ،بــازيدرمــاني مبتنيبــر تعامــل

 CPRTتوانست است ب تغيير معنيدار در ميزان هرکـدام

والد ـکودک باعـــث افـــزایش معنـــاداري در کيفيـــت

از مؤلف ها منجر شود .اندازۀ اثر ميـزان تـأثير مداخلـ بـر

مراقبتهاي مادران شد بنابراین ،فرضيۀ پـژوهش تأیيـد

متغيرهاي وابست را نشان ميدهد .مقایسۀ اندازههـاي اثـر

ميشود .این یافت با نتایج پژوهشهاي دونالد و سبالو

ب دســتآمــده نشــان ميدهــد مداخل ـ هــاي انجــامشــده

( ،)2020هار و گرازیانو ( )2020و هجراني ،شهریاري و
استکي ( )2020همخواني دارد.

اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادران و ………..
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در تبيين تأیيد احتمالي ایـن فرضـي مـيتـوان گفـت

دارد .چنانچ کودک در فرایند بازي بـا مـادر ،رابطـ اي

کيفيت مراقبت مادران بر نظریۀ دلبستگي استوار اسـت و

را تجرب کند ک احسا

کند درک شـده اسـت و از او

این نظری  ،دلبسـتگي را نتيجـۀ پيونـدي عـاطفي و عميـق

مراقبت ميشود ،مشکالت زیادي را برونریزي ميکنـد

بين کودک و مراقـب مـيدانـد کـ ویژگـيهـایي نظيـر

و تنشها ،عواطف و موان آن آزاد ميشود.

حساسيت ،حمایـت ،تحریـک ،نگـرش مثبـت و روابـط

یکــي دیگــر از مؤلفــ هــاي مراقبــتهــاي مادرانــ ،

متقابل دارد .در این روش تمرکز بر ایجاد رابطۀ عـاطفي

دردستر بودن است ک  CPRTامکان دردستر بودن

موجود بين مـادر و کـودک اسـت و تـالش ميشـود تـا

را در رابطۀ مادرـکودک فراهم ميکند .یکي از شـرایط

والدین با ب کارگيري شـيوههـاي بـازيدرمـاني کـودک

مهمي ک  CPRTدر نظر ميگيرد ،این اسـت کـ بـازي

محور بتوانند جایگزین خـوبي بـراي بـازيدرمـانگـران

باید در مکان و زمـان ثابـت و بـدون مزاحمـت در خانـ

کودکان خود باشند و محـيط امـن و سـالمي بـراي آنهـا

انجام شود بدینمعنـي کـ زمـان بـازي ازپـيش طـوري

فراهم کنند (لندرث و براتـون .)2006 ،ایـن مداخلـ بـر

تنظيم ميشود ک کسي مزاحم نشود و یا مـادر تلفنـي بـا

اصــالح کيفيــت مراقبــت مــادران تمرکــز ميکنــد و ب ـ

کسي صحبت نکند .مادران در این زمان خـاص ،صـحنۀ

مادران کمک ميکند تا روابط گـرم و عـاطفي و پاسـخ

بازي را طوري آماده ميکنند ک کودک بتواند بازي را

گــو بــا کودکانشــان داشــت باشــند .در مداخلــۀ CPRT

هــدایت کنــد و مــادر از او پيــروي کنــد .دنبــالکــردن

مادران روش پاسـخگـویي انعکاسـي را ميآموزنـد کـ

کودک توسط مـادر بـا نگـاه مشـتاقان و مشـاهدۀ دقيـق

یکي از مؤلف هاي مراقبتهاي مادران اسـت .ایـن روش

بازي کودک ميتواند مؤلفۀ دستر پـذیري در کيفيـت

بر اصولي تأکيد دارد کـ عبـارت اسـت از .1 :پيـروي و

مراقبتهاي مادران را افزایش دهد .وظيفۀ اصـلي مـادر،

تبعيت از کودک ب جاي هدایت او بـ ایـنصـورت کـ

همـدليکــردن بــا کــودک اســت تــا نشــان دهــد افکــار،

مــادر در انجــام بــازي از کــودک پيــروي کنــد و نظــر

عواطف و نياز او را ميفهمد.

شخصي خود را در طي بازي ب کودک تحميل نکنـد و

مؤلفـۀ ســوم مراقبـت مادرانـ ْ تعـار

و ســردرگمي

زمـــاني در بـــازي شـــرکت کنـــد کـــ کـــودک از وي

است ک ميتواند با روش  CPRTتحتتأثير قرار گيرد.

و برگردانــدن رفتارهــا،

مادران مـيتواننـد بـا اسـتفاده از گروهـيبـودن ،CPRT

افکــار ،نيازهــا ،آرزوهــا و احساســات کــودک بــدون

ضمن تعامل با دیگر مادران و درمانگر بـ خودآگـاهي

سؤالکردن ب اینمعنا ک وقتي کـودک احساسـاتش را

بيشتري دست یابند و بـ ایـنترتيـب بـر رفتارهـاي خـود

بــروز داد ،مــادر بــدون ســؤالکردن ،ازطریــق حالــت

تسلط پيدا کنند .مادر ميآموزد بـ عنـوان والـد مراقبـت

صورت ،لحـن و حرکـاتش نشـان دهـد کـ کـودک را

کننده ابتدا مراقب رفتارهایش باشد تا بتوانـد بـا کـودک

درک ميکند  .3والـدین بتواننـد کـودک را بفهمنـد و

رفتار درست داشت باشد .مادر باید از نقصهاي مهـارت

کنـد فهميـده شـده اسـت،

هاي تربيت فرزند آگاه باشد و از این آگاهي براي رشد

درخواســت کنــد  .2انعکــا

براي اینک کودک احسـا

تالش کنند .درواق  ،در جلسات  CPRTفرصـتي ایجـاد

خود و فرزندش و کاهش سردرگمي استفاده کند.

ميشود تا مادر نوم دیگـري از رابطـ بـا فرزنـد خـود را

همچنــين ،نتــایج پــژوهش نشــان داد آمــوزش بــازي

تجرب کند و در این فرایند ،کودک نيز متوج مـيشـود

درمــاني والد ـکودک بــ مــادران ،بــر خودمهــارگري

ک مادر او را همانگون ک هست ،ميپـذیرد و دوسـت

کودکان با مشکالت رفتاري اثرگذار است .این یافتـ بـا

پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال دهم ،پياپي( ،)19شماره دوم ،پایيز و زمستان 1399
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باید ب صورت روشن و مختصـر بـراي کـودک توضـيپ

و ســـالتا ،)2021( 1عباســـلو ( )1399و کـــولهـــاف و

داده شود.

همکاران ( )2020همخواني دارد .همگي این پژوهشها

وقتي در تمرینـات  CPRTبـ تناسـب سـن کـودک،

حاکي از این است ک بازيدرماني و همچنـين آمـوزش

قوانين و حدود تشریپ ميشـود و بـ آنهـا حـق انتخـاب

برنام هاي مداخالتي بـ مـادران مـيتوانـد باعـث بهبـود

داده ميشود ،آنها یاد ميگيرنـد بـر شـرایط پـيشآمـده

خودمهارگري کودکان و ب تبـ آن ،کـاهش مشـکالت

کنترل داشت باشـند .بـا دادن حـق انتخـاب بـ کـودک،

رفتاري و هيجاني کودکان شود.

خودمهارگري و توانایي نظمبخشـيدن بـ رفتـارش ارتقـا

در تبيــين تأیيــد احتمــالي ایــن فرضــي بایــد گفــت

ميیابد و ب کودک کمک ميکند تا بـ جـاي تکيـ بـر

ازآنجــایيک ـ  CPRTازطریــق تشــویق تعــامالت مثبــت

والدین ب عنوان منب بيروني ،از منبـ درونـي خـود بهـره

والدـکودک ،ثبات رفتاري والدین و استفادۀ والـدین از

ببــرد و آن را توســع و رشــد دهــد (لنــدرث و براتــون،

تکنيکهاي انضباطي غيرخشونتآميز ب دنبـال شکسـتن

 )2006زیرا اگر والدین در تمام امور کـودک دخالـت

چرخۀ رفتارهـاي منفـي والد ـکودک اسـت ،ایـن شـيوۀ

کنند و حق انتخاب و آزادي بـ کـودک را از او سـلب

درمــاني مــيتوانــد نقــش مــؤثري در خودمهــارگري

کنند ،کودک مـيآمـوزد کـ وقتـي رفتـارش خـارج از

کودکان داشت باشد .درواقـ  ،مـادر موضـعي آشـکار و

محدودۀ کنترلش باشد ،پدر و مادر مان او خواهنـد شـد

قاط دربارۀ محدودیتهاي اعمالشده کـ جـز قـوانين

و راهحل درسـت را بـ او نشـان خواهنـد داد امـا وقتـي

بازي ب شمار ميآید ،خواهد داشت .این محـدودیتهـا

خودمهارگري کودک توسع یابد ،احسا

خواهد کرد

موجــب مســئوليتپــذیري کــودک درقبــال اعمــال و

ک فردي شایست و تیق است و براي دیگـران ارزشـمند

رفتارش ميشود ک باعث رشـد خودمهـارگرياش مـي

است و وقتي اشـتباهي از او سـر بزنـد در پـي جبـران آن

شود .بـراي مثـال ،محـدودیتهـا شـامل محـدودیت در

برميآید و ميتواند نتایج رفتارش را پيشبيني کند.

زمان بازي ،آسيبنرساندن ب اسـباببـازيهـا و وسـایل

پژوهش حاضر محدویتهایي نيز داشـت .باتوجـ بـ

آسيب فيزیکي ب خود
ِ
موجود در مکان بازي و پرهيز از

اینک شيوۀ انتخاب شـرکتکننـدگان شـيوۀ دردسـتر

و مـــادر اســـت (لنـــدرث و براتـــون )2006 ،بنـــابراین،

بــود و افــراد نمونـ بـ صــورت داوطلبانـ در ایــن طــرح

محدودیتهاي قاطعان همراه با توسعۀ حـس اعتمـاد در

شرکت کردهاند ،در تعميم نتایج و یافت ها و تفسـير آنهـا

رابطۀ والدـکودک شرایطي را فراهم ميکند کـ محـيط

باید جوانـب احتيـا رعایـت شـود .انجامنشـدن مرحلـۀ

براي کودکان قابلپيشبيني باشد .تکرار این محدودیت

پيگيــري بــراي بررســي مــداومت تغييــرات و اثربخشــي

ها ب صورت قوانين ،کودک را براي رفـتن و جـدایي از

برنامۀ آموزشي ک ب دليل شيوم ویرو

کوویدـ 19این

صحنۀ بازي آماده ميکند .اعمال محدودیتها طـي سـ

امکــان وجــود نداشــت و امکاننداشــتن کنتــرل برخــي

مرحل انجام ميشود :پذیرش احساسات ،صحبت دربارۀ

متغيرهاي مـزاحم ماننـد وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادي

تعيين حدود ،تعيين انتخابهاي جایگزین.

خانوادهها ک ممکن اسـت بـر متغيرهـاي پـژوهش تـأثير

تعيين حدود و تعيين انتخـابهـاي جـایگزین ،بسـيار
در ارتقاي خودمهارگري کـودک تأثيرگـذار اسـت کـ
Al Sehli, Helou & Sultan

داشت باشد نيز از دیگر محدودیتهـاي پـژوهش اسـت
بنابراین ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي نمون هاي

1

بيشتر و گروههاي آسيبدیده متنومتري با سنين مختلف

اثربخشي بازيدرماني مبتنيبر رابطۀ والدـکودک بر کيفيت مراقبتهاي مادران و ………..

و با درنظرگرفتن وضعيت اجتماعي و اقتصادي خـانواده

قنبــري،

سمان پيل ور دانالو و ماندانا نيکنام

67

 ،.اســماعيلي ،ز ،.پــورابراهيم ،ت ،.و خلقـي،

ها انتخاب شود ک قابلتعميم ب جامع باشـد و همچنـين

ح .)1395( .نقش دلزدگي زناشویي با ميانجيگري

در پژوهشهاي آتي از مرحلۀ پيگيري (3ماه 6 ،ماهـ و

کيفيــت مراقبــت مادرانــ در پيشبينــي مشــکالت

1ســال ) بــراي بررســي ثبــات و دوام مــداخالت اســتفاده

برونيسازي و درونيسازيشـدۀ کودکـان .فصـلنامۀ

شود .درنهایت ،باتوج ب یافت هاي پژوهش پيشـنهاد مـي

علميپژوهشـي روشهـا و مـدلهـاي روانشـناختي،

شــود مشــاوران و روانشناســان کــودک و خــانواده ،ب ـ

.55-72 ،)26(7

والدین و مربياني ک در ارتبا بـا کـودک هسـتند،براي

قنبــري،

 ،.خــداپناهي ،م ،.مظــاهري ،م .و غالمعلــي

ارتقاي بهداشت رواني کودکان و بهبـود کيفيـت تعامـل

لواساني ،م .)1390( .ساخت ،اعتباریابي و رواسـازي

والد ـکودک و کــاهش مشــکالت رفتــاري کــودک،

مقدماتي مقيا کيفيت مراقبت مادرانـ  .مجلـۀ روان

اصول و روشهاي  CPRTرا آموزش دهند.

شناسي.335-322 ،)4(15 ،
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